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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

أنا ما أدري عنها من حیث  هذا �سأل عن سبل السالم طبعة دار المعارف �حاشیة األلباني؟
ها �أحكام الشیخ األلباني على األحادیث هذا �حد ذاته ج�ما أدري، لكن تتو  ،الصحة واألخطاء

 میزة.
�ثیرة، في �ل واحدة من هذه  ابل ُطبع مرارً السُّ  بل؟التي تنصحون بها للسُّ ما هي الطبعة �قول: 

الطبعات ال تسلم من خطأ مطبعي أو إعواز في تعلیق، والذي �جمع بین هذه األمور على وجه 
وفیها تعلیقات وفوائد  ،و�ن لم �كن الوجه الكامل المطلوب المرجو، بها أحكام على األحادیث

من أخطاء طبعة دار ابن الجوزي األخیرة صبحي حالق، لكن األولى فیها وال تسلم  ،و�حاالت
 .أخطاء أكثر

ضوا�ط التأو�ل الصحیح؛ التأو�ل إنما ُیلجأ إلیه؛ ألنه  عن ضوا�ط التأو�ل الصحیح.هذا �سأل  
إنما ُیلجأ إلیه إذا دعت إلیه حاجة من رفع تعارٍض بین النصوص ال بد من  ،على خالف األصل

إذا وجد  ،ألنه هو االحتمال المرجوح ؛وهو أن �كون له أصل في اللغة ُیلجأ إلیه ،تمدمستند ومع
ال بد أن �كون ثابًتا عن سلف هذه أ�ًضا ال مانع، فإذا وجد التعارض بین النصوص  ،تعارض

 .األمة وأئمتها
 : -رحمه هللا-قال الحافظ العراقي هنا �قول:  

 على نبي الخیر ذي المراحم            ثم الصالة مع سالم دائم 
أن  -رحمه هللا-أال �مكن أن ُ�قال: األولى على المؤلف  ،في المقصود -رحمه هللا-ثم شرع  

یثني �الصالة والسالم على الصحا�ة واآلل جرً�ا على أصل عقدي جانب الروافض والخوارج في 
نَّة؟معتقد أهل    السُّ

، االمتثال -علیه الصالة والسالم-ال شك أن االمتثال امتثال األمر یتم �الصالة والسالم على النبي 
َ َوَمالِئَكَتُه ُ�َصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْیِه : -جل وعال-في قوله  {ِإنَّ للااَّ

ه، ثم إذا زدنا على ذلك متثال یتم بهذا فقط، الصالة والسالم علیاال ]٥٦[األحزاب:َوَسلُِّموا َتْسِلیًما}
، والصحا�ة �ذلك؛ ألنهم -علیه الصالة والسالم-وهم وصیة النبي  ،عظیم على األمة فلآلل حق

فنصلي علیهم تبًعا  ،هم حملة الدین، و�واسطتهم وصلنا الدین، ولوال الصحا�ة ما وصل إلینا الدین
وال الصحب دون اآلل؛ ألن �ل واحد  ،، وال نفرد اآلل دون الصحب-السالمعلیه الصالة و -للنبي 

منهما صار شعاًرا لطائفة من أهل البدع، أما ما �ستدل �ه �النسبة للصالة اإلبراهیمیة من لزوم 
و�تهمون سلف هذه  ،الصالة على اآلل �ما ُ�قرر ذلك الصنعاني والشو�اني وصدیق حسن خان

هذا �الم لیس �صحیح، الصالة اإلبراهیمیة فاألمة أنهم إنما تر�وا الصالة على اآلل مجاملة للخلفاء 
وما عداه یبقى األفراد األخرى فرٌض من أنواع الصلوات المأمور بها، �عني یؤتى بها في موضعها، 
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هللا علیه وسلم. �تب األئمة �لها  في موضعه، واالمتثال خارج الصالة إنما یتم �قولنا: صلى كلٌّ 
 ال تز�د على هذا الشيء، فإذا زادوا قالوا وعلى آله وصحبه وسلم تسلیًما �ثیًرا إلى آخره.

زئ فما العمل في هل �جزئ غسل الجمعة أو النظافة عن الوضوء و�ن �ان ال �جهذا �قول: 
باداتان من جنس واحد إحداهما معلوم إذا اجتمع ع ها مكتفًیا �أحد الغسلین؟تیالصلوات التي صل

كبرى واألخرى صغرى إحداهما مؤداة واألخرى مقضیة أن الصغرى تدخل في الكبرى، والحنابلة 
�قولون إن نوى غسًال مسنوًنا أجزأ عن واجب فیدخل فیه الوضوء، لكن الذي �ظهر �هللا أعلم أن 

 الواجب ال �جزئ إال عن واجب، الواجب ال �جزئ عنه إال واجب.
 لب:...طا

هذا ال �جزئ اتفاًقا، هذا لم تنو �ه عبادة ولم فال هو قال: غسل الجمعة، أما �النسبة لغسل النظافة 
ها تیفي الصلوات التي صلو�ن �ان ال �جزئ فما العمل ُیرفع �ه حدث، هذا اتفاًقا ال �جزئ، �قول: 

أن تعید، إذا �ان في إن �نت اكتفیت �غسٍل هو لمجرد النظافة فعلیك مكتفًیا �أحد الغسلین؟ 
و�إمكانك حصر ما فعلت بهذه في هذه األغسال، و�ن �نت ال تحصر وال تستطیع  ،مقدورك اإلعادة

 و�شق علیك مشقة عظیمة استقبل واستأنف �أغسال مشروعة.
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

النظافة اتفاق، النظافة تغتسل للنظافة وخرج وصلى اتفاًقا، لكن إن نوى غسًال مسنوًنا �غسل 
 هذا �جزئ عن الواجب عندهم، والمحقق أنه ال �جزئ عن الواجب إال الواجب.مثًال الجمعة 

 طالب:...
 لكن أمره أخف. ،نعم قیل �ه، األمر أخف، المسنون قیل �ه

 طالب:...
 ینوي �ه التبرد. ،نَّةالسألنه ال ینوي �ه  ؛فة المسنونةولو جاء �ه على الص

 طالب:...
 وعند غیرهم ال. ،غسل الجمعة جاء �ه على الصفة المسنونة هذا عند الحنابلة �جزئ 

 طالب:...
�الوضوء؟  ى و ن ماذاثم اغتسل للجمعة،  ،جاء بوضوء لیرفع �ه الحدث، هو توضأ وضوءه للصالة

 لهذا الغسل المسنون.
 طالب:...

 إن جاء �ه صفًة لوضوٍء رافع لحدث �ستبیح �ه ما ال تستباح الصالة إال �ه انتهى اإلشكال.
 طالب:...
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فالنیة المسنونة  ،هو، لما دخل محل االغتسال هو یر�د أن �صلي بهذا الُغسل، وما قبله من وضوء
 بوضوء یرفع الحدث، وال �صلي الجمعة إال ،متضمنة لرفع الحدث؛ ألنه یر�د أن �صلي �ه الجمعة

لكن اإلشكال فیما إذا �ان علیه جنا�ة، احتاج لغسٍل واجب شرط لصحة الصالة، هل �كفي عنه 
غسل الجمعة؟ حتى على القول بوجو�ه؟ ألن رفع الحدث ال بد من نیته، لكن ال �قصد أن �ستحضر 

 .هذا و�نطق �ه و�لفظ �ه، هو ذهب من أجل أن ترتفع عنه الجنا�ة
 ،وأن الزواج سیشغلها �الدنیا ،ما توجیهكم المرأة تمتنع عن الزواج �حجة التفرغ للعلم: هذا �قول 

  وهل هذا الزواج یترتب علیه التعلق �الدنیا وز�نتها؟ أفیدونا. ؟وستتعلق �الزوج واألوالد
علیه الصالة -، �ما قال -علیه الصالة والسالم-وهو سنة النبي  ،الزواج والنكاح من سنن المرسلین

وال شك أن الزواج أهم، ومع ذلك �التجر�ة ثبت أنه  ،»فمن رغب عن سنتي فلیس مني«: -والسالم
ال �عوق عن تحصیل العلم، ال سیما في الظروف التي نعیشها، �عني مع توفر األسباب والوسائل 

�ان الناس ال �ستطیعون ال رجال وال نساء �طلبون العلم؛ ألنهم  وعدم انشغال الناس �المعیشة،
وهلل  ،�كدحون لیل نهار من أجل أن �أكلوا، لكن اآلن ال نحتاج إلى مثل هذا ،انشغلوا بلقمة العیش

 ومن قبلهم لیبیا والجزائر والكو�ت. ،الحمد. هذا من المغرب
ولكن أخبرني والدها �أن عندها مشكلة  ،وأعجبني خلقها ودینها ،خطبُت فتاة من قر�تي�قول: 

وأنا  ،ولكن أستطیع إقناعها ،ولما علمت والدتي بهذا غضبت ،وهي ال تنجب ،من جهة اإلنجاب
فهل هناك ما �منع من االرتباط �من ال تنجب والمحافظات على  ،وأعجبتني هذه الفتاة ،قد رأیتها

  تنصحوني؟ و�مَ  ؟وهي من هؤالء القلة ،الحجاب والزي الساتر قلیل في بالدنا
فإني  ،تزوجوا الودود الولود«جاء الحث علیها،  ،ال شك أن التي تنجب أفضل، التي تنجب أفضل

 ،من متطلباتك ا�بیرً  اوأنها تغطي جانبً  ،لكن إذا وجد صفات ُترغب في المرأة  ،»مكاثر �كم األمم
 هذا طیب.فوتبحث عن زوجة أخرى لإلنجاب 

 حكم صید طیر الهدهد هل هو حالٌل أم حراٌم؟ �قول: 
 جمهور أهل العلم على أنه محرم ال یؤ�ل. 

  ما الفرق بین المرجئة والكرامیة؟هذا من المغرب �قول: 
 ،افتراق من جهة، فالكرامیة نوع من المرجئةأ�ًضا و�ینهم  ،المرجئة والكرامیة بینهم تقارب من جهة

هم في �عض ما یتعلق �العقیدة، هؤالء الكرامیة غالبهم دینهم مبني لكنهم یز�دون علیهم، یز�دون علی
علیه -، �جوزون الكذب علیه -علیه الصالة والسالم-على جهل، �جوزون الوضع على النبي 

وال �كذبون علیه، ورأیهم في اإل�مان قر�ٌب من رأي  ،، و�زعمون أنهم �كذبون له-الصالة والسالم
د �كون مؤمًنا إذا نطق �الشهادتین ولو لم �عتقد، فیدخل في قولهم المرجئة إال أن بینهم أنه ق

 فهم أشد من المرجئة من هذه الحیثیة.  ،المنافقون 
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ثم حنث ولم  ،أو علّي نذر هللا أن أفعل �ذا ،إذا حلف إنساٌن قائًال: علّي عهد هللا أن أفعل �ذا
 ا تعدد الحلف في هذه األشیاءهل علیه �فارة؟ وما هي هذه الكفارة؟ وهل إذ ،�ف بهذا العهد

  المختلفة لها حكم؟
هو لو �ان مجرد وعد من دون توثیق عهد هللا �ان األمر أخف، ولو اقترن �الیمین؛ ألن مثل هذا 

{َوِمْنُهْم َمْن  وعاهد هللا أن �فعل �ذا ُ�خشى علیه من النفاق ،ُ�كفَّر، لكن إذا قال: علّي عهد هللا
َ َلِئْن  َقنَّ آَتانَ َعاَهَد للااَّ دَّ َبُهْم ِنَفاًقا ِفي {َفَأْعقَ إلى أن قال:  ]٧٥[التو�ة:}ا ِمْن َفْضِلِه َلَنصَّ

ا إذا  ؛]٧٧[التو�ة:}ُقُلوِ�ِهمْ   مقروًنا �العهد.�ان ألن هذا أمر خطیر جد�
و�عد ما تحقق مراده  ،ثم تحقق له أمرٌ  ،إذا نذر شخٌص أن �ختم القرآن في خمسة أ�ام�قول: 
  فماذا علیه اآلن؟ ،فقط في الخمسة األ�ام ثم توقف لیومین عن القراءة ینأقرأ جز 

اآلن هو �قرأ من أجل أن �حصل له هذا األمر، صلى المصلي ألمر �ان �طلبه، فلما انقضى 
وأن  ،وأن �صلي ،نسأل هللا السالمة والعافیة، فعلى اإلنسان أن �قرأ ،األمر ال صلى وال صام

، مخلًصا له في ذلك، قاصًدا بذاك رضاه، والفرار من سخطه، -وعال جل-وأن یتعبد هلل  ،�صوم
ثم �عد ذلك یترك؟ نسأل  ،محبة هلل وتعظیًما له، أما أن �قرأ أو �صلي من أجل أمر من أمور الدنیا

هللا السالمة والعافیة، �عني لو �ان من األصل �قرأ في خمسة أ�ام ثم طرأ له ظرف أو رأى أن 
هذا ما فیه إشكال، مع أن ففأراد أن �قلل و�خفف  ،األ�ام ال تعین على التدبرالقراءة في الخمسة 

 الثبات مطلوب، الثبات مطلوب. وأحب الدین إلى هللا أدومه، و�ن قّل.
نحن في بالدنا في �لیة الشر�عة ابتلینا بتدر�س الرجال من غیر حاجز، فما حكم هذه تقول: 

  ة العلوم عامة؟تعلیم الرجال للنساء القرآن خاّصة و�اف
إخواني مثل هذه األمور التي تتیح للرجل النظر والتحدید ومعاودة النظر في المرأة والعكس من ِقبل 

منهیان عن إرسال البصر، ومأموران �غض البصر من الجهتین، یترتب على ذلك  نوالطرفا ،المرأة 
ا، والوقائع وشواهد األحوال في جمیع البلدان التي فیها االختالط وقائع تندى لها  مفاسد عظیمة جد�

الجبین، والعلم إن �ان المطلوب والمقصود وجه هللا فما عند هللا ال ینال �سخطه. و�ذا �ان المقصود 
 -جل وعال-�ه الدنیا وترتكب بواسطته المحرمات فهذا األمر أشد. فعلى اإلنسان أن یتقي هللا 

 و�طلب العلم من جهاٍت ال محظور فیها. ،رأو أنثى، فیبتعد عن مثل هذه األمو  سواء �ان رجًال 
  ر االبن واستقل عن أبیه ثم �ان فقیًرا �أخذ من ز�اة أبیه؟هل إذا �بُ �قول: 

 ألن الز�اة ال تحل ال لألصل وال للفرع، فلو احتاج للزم األب اإلنفاق علیه. ؛ال �أخذ من ز�اة أبیه
 طالب:...

 هنا ال.
 طالب:...
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القرآن في خمسة أ�ام إذا تحقق له أمر، نذر أن �قرأ القرآن في خمسة أ�ام إذا نذر شخص أن �ختم 
علیه أن �قرأ القرآن في خمسة أ�ام یلزمه، من نذر أن �طیع هللا فلیطعه، من نذر أن �طیع هللا 

 فلیطعه، ثم �عد ذلك إذا تحقق له األمر ترك؟
 طالب:...

�ضي، هذا نذر أن �طیع هللا فلیطعه یلزمه أكثر النذور على هذا، إن قدم غائب، إن شفى هللا مر 
 الطاعة.

 طالب:...
هذا فرق بین هذا وهذا،  ،ما �قول �ل، أقرأ القرآن في خمس لكن ،هو نذر وقرأ القرآن في خمس

 نسأل هللا العافیة. ،ن تم وقرأ القرآن في خمسة أ�ام ثم تركإلكنه نذر 
 طالب:...

 إذا �ان ال �ستطیع أو في معصیة.إذا ما وّفى یلزمه النذر، �حرم علیه إال 
 طالب:...

 .إذا عجز عنه، إذا عجز عنه ُ�كفر
هل علیه  ،إذا منع ولي األمر ابنته من التعلم في مثل الظروف المذ�ورة في السؤال السابق 

بل هو مأجور على ذلك إذا خشي على ابنته یلزمه أن �حفظها و�صونها  ،ال شيء علیه ،؟ الشيء
 مخالطة الرجال.ها عن یو�كف

 طالب:...
ال ال، هذا �قول: السؤال: إذا منع ولي األمر، ما علیه شيء، بل هو مأجور على ذلك، لكن السؤال 

 هل �جب على ولي األمر المنع؟ نعم؛ ألنها أمانة في یده ال �جوز أن ُ�فرِّط فیها. :لو ُعكس وقیل
أقساًطا شهر�ة منذ سبع سنوات، �قي و�دفع  ،رجل اشترى منزًال عن طر�ق تمو�ل الراجحي�قول: 

وهذا  ،هو اآلن على وشك السفر للخارج مبتعًثا من ِقبل جهة عمله ،علیه أقساط لمدة عام واحد
ولو �اع البیت لخسر  ،ا في راتبه ال �ملك ما �سد �ه ما �قي من أقساط�قتضي انخفاًضا حاد� 

السؤال: هل �جوز شراء سیارة �التقسیط لیبیعها  .�قیمة األقساط ولو عرضه لإلجارة لم �فِ  ،كثیًرا
الذي یدفعه  طفتكون علیه أقساط السیارة أقل �كثیر من القس ،نقًدا من أجل سداد أقساط البیت

ومن ثّم بیعها من نفس الجهة التي  ،فهل �جوز له شراء السیارة ،للبیت؟ و�ن �ان هذا جائًزا
  یع السیارات؟فهم لدیهم صالة لب ،اشترى منها هذا المنزل

الذي ُ�خشى أنه تزداد الحیلة وتقوى وجهة نظر من �منع مسألة التورق إذا صار فیها االحتیال إذا 
كان الطرف الثاني له دخل في العقد الثاني، الطرف األول له عقد في الطرف الثاني؛ ألنه �أنه 

 .سددأو استدن مني تُ  ،قال: سدد لي قیمة البیت وأعطیك قیمة ثانیة للسیارة
 طالب:...
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هذا لیس �عني، هو ُمغلف ما هو بواضح، ما هو بواضح، فإذا �انت مسألة التورق فیها أ�ًضا ال 
خالف قوي، وفیها ضعف، ال شك أنها تزداد ضعًفا �مثل هذه التصرفات، وال مانع من أن یذهب 

 مع الجهة الثالثة. و�ستدین منها على جهة التورق و�سدد الجهة األولى، و�بقى دینه ،إلى جهة ثالثة
 من المقصود �عبد هللا؟ -صلى هللا علیه وسلم-إذا جاء �السند عن عبد هللا عن النبي �قول: 

هذا ما فیه قاعدة أو جادة معروفة عند أهل العلم، �عني متفق علیها بین أهل العلم، في جمیع 
لرجال التي ُتعنى �الشیوخ یراجع في �تب ا جادة قاعدة، إنما �كون عبد هللا مهمًال  هالكتب، ما فی

 و�ذا لم �مكن �شفه فاألمر سهل؛ ألنه أینما دار دار على صحابٍي ثقة. ،فیمكن �شفه ،�التالمیذ
إذا  إذا فعلت هذا األمر فأنت طالق فنسیت وفعلت هذا األمر فهل �قع الطالق؟ :مراتهمن قال ال

إذا �ن قصده الطالق �قع الطالق؛ ألن الطالق معلق �ه ال بها.  كان قصده الطالق �قع الطالق.
هو إذا �ان قصده الحث أو المنع من هذا األمر فالفتوى �ما قال شیخ اإلسالم أن علیه �فارة 

 �مین.
 ،ولكنها في هذه األ�ام جاءت على طا�ع خاص ،انتشر بین الناس ما �سمى �األناشیدهذا �قول: 

وهذا ثالث معهما �شبه صوته �ما �عرف  ،اره صوت إنسان ُ�قلد المزمارفتسمع المنشد ینشد �جو 
اإلطراب  وقد �أتي را�ع وخامس �أصواٍت ُأخر قد �جزم السامع �أنها لیست من البشر؟ ،�العود

الذي من أجله ُمنعت اآلالت ُ�منع �ل ما یؤدي نفس الصوت المطرب؛ ألن العبرة �التأثیر في 
لة، فإذا اجتمع من األصوات ما یؤثر في السامع، على مستوى التأثیر السامع، ولیس العبرة �اآل

 الذي یؤثر فیه اآللة ُمنع �اآللة.
هناك صورة أخرى وهي أن تدخل هذه األصوات إلى أجهزة صوتیة معینة وُتعالج لتخرج �قول: 
 ،حاللثم توزع على التسجیالت اإلسالمیة وتباع على أنها من ال .نفس الشيء المعازف؟�أشبه 

ولقد سمعُت �عض من �فتي �قول في مقابل اآلتي: من الحظیرة األور�یة من غناء ومجون �صح 
 ،القول �جواز مثل هذه األناشید. ولقد انتشرت هذه األمور بین �ثیر من األخیار، بل �عض الطلبة

  وأنا ألتمس تحر�ر هذه المسألة؟
عر �الم وهم ُ�قررون جمیًعا على أن الش ،أهل العلم �عني ما ما قّصروا في توضیح هذه المسألة

، وفي مسجده، ولّما -علیه الصالة والسالم-وقد ُأنشد بین یدي النبي حسنه حسن وقبیحه قبیح، 
على حّسان قال: أنشدُت بین یدي من هو خیٌر منك في هذا  -رضي هللا عنه-أراد أن ُینكر عمر 

علیه  -قة التي ُیؤدى بها الشعر في عهدهلطر�المسجد، فالمنع لیس �متوجه، المنع على الهیئة وا
قالوا: إذا سلم من اآللة، و�ان لفظه  ا،ال �مكن ألحد أن �منعها، وضعوا قیودً  -الصالة والسالم

 مباًحا وُأدي على لحون العرب ال بلحون األعاجم أو أهل الفسق فإنه �حنئٍذ �كون مباًحا.
 طالب:...

 .اإلطراب والتأثیر في النفوس
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 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
ال، ما �طرب �ه عموم الناس، �عض الناس المفتونین هؤالء الذین �طر�ون من األغاني التي ال 

تأتي أغاني من الشرق والغرب، و�طر�ون لها، هم ما �فهمونها،  ،، أغاني أعجمیة�فهمون معناها
 هؤالء مفتونون ال عبرة بهم.

 ..الظاهر الیوم لقاء
 طالب:...

 هو ما �قي في الحدیث إال أطرافه. 
 طالب:...

 كیف؟
 طالب:...

قي األطراف �ثیرة تحتاج إلى أكثر من درس. لعلنا نبدأ �أطراف ن، و�اقي إال درسال هو ما �
 الحدیث.

الحمد هلل رب العالمین وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه 
 أجمعین. أما �عد:

في تسعة  -رحمه هللا تعالى-ث جابر الذي أنهینا الكالم على ألفاظه خّرجه اإلمام البخاري فحدی
 مواضع، في تسعة مواضع: 

األول: في بدء الوحي، والحدیث حدیث الباب الذي شرحناه، وسبق ذ�ره إسناًدا ومتًنا والكالم علیه 
 .تفصیالً 

آمین والمالئكة في السماء فوافقت  :أحد�مإذا قال «الموضع الثاني: في �تاب بدء الخلق، �اٌب  
بدء الخلق ذ�ر فیه اإلمام البخاري بدء الخلق �النسبة  »إحداهما األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه

للبشر، �النسبة للمالئكة، و�النسبة للجن، و�النسبة لكثیٍر من المخلوقات، فمما یتعّلق ببدء الخلق 
إذا «�عني في الصالة،  »آمین :إذا قال أحد�م«لذا قال: �اٌب بدء خلق المالئكة، وخلق المالئكة، و 

ولذا  ،»آمین والمالئكة في السماء فوافقت إحداهما األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه :قال أحد�م
في أ�ًضا وُتسن  ،في السر�ةأ�ًضا ُ�سن قول آمین إذا قال اإلمام: وال الضالین في الصالة، وُتسن 

 :إذا قال أحد�م«لكن المقصود �الصالة، المقصود هنا في الترجمة الصالة،  القراءة خارج الصالة.
الموافقة من وجوه:  »آمین والمالئكة في السماء فوافقت إحداهما األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه

ن الموافقة تكون إ :�عني مثل ما قالوا فیمن توضأ نحو وضوئي، �عني من �ل وجه، لكن إذا قلنا
�ما في ذلك ما یتعلق �عمل  -علیه الصالة والسالم-وموافقة نحو وضوء النبي  �قدر اإلخالص
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�ثیر من الناس محروم من هذا الوعد، محروم من هذا الوعد؛ ألن النیات مدخولة،  :قلنا ،القلب
 .والغفلة مستولیة

لمالئكة فعلى اإلنسان أن �ستحضر لیوافق، ثم �عد ذلك في �یفیة األداء، من وافق تأمینه تأمین ا 
-هل سمعنا تأمین المالئكة لنؤدي �ما أدوا؟ ما سمعنا، إًذا نؤدي على ما توارثته األمة عن نبیها 

جاء ضا�ط آمین �المد  .، ومثل هذه األمور التي لیس بها تفصیل دقیق-علیه الصالة والسالم
استجب،  مالله �عني ،وهو هذا قول األكثر آمین ،و�القصر و�التشدید آّمین �عني قاصدین، و�المد

ا، ال ُتمد مد ا عاد�� ل حال األكثر على آمین. فُتمد مد� وقد ُتقصر �ما هو قول �عضهم، على �
 �خرجها و�حیلها عن معناها و�ز�دها حروف، وال ُتقصر قصًرا �حیث ال تظهر المدة.

 طالب:...
الِّیَن}{�عض األئمة �قرأ:  مرتین أو ثالثة عما  امضاعفً  احقیقة �عني ُ�مدها مد�  ]٧[الفاتحة:َوال الضَّ

إذا مّد اإلمام مّد المأموم  ألن المأموم �ستجیب لإلمام �عني من ال شعور ؛ینبغي، ثم �عد ذلك یتبع
استجا�ة ال شعور�ة، وتجده إذا قصر �قصرون؛ ألنهم �حاكونه، وهو في األصل قدوتهم، وما جعل 

ا زائًدا مخ ،اإلمام إال لیؤتم �ه  فإنه ال یتبع على ذلك. ،رًجا عن القدر المطلوبلكن إذا مّد مد�
 طالب:...

 أمین أمین، نعم.
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

إذا «وهو مذ�ور عن جعفر الصادق،  ،لذلك ُحكم على هذا الضبط �الشذوذ آّمین �عني قاصدین
وهذا  ،»آمین والمالئكة في السماء فوافقت إحداهما األخرى ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه :قال أحد�م

ما لم «ُمقید �الصغائر، وهو قول عامة أهل العلم، وجاء ما یّدل على التقیید في نصوص �ثیرة، 
 ىعلى أن الكبائر شأنها من أن ُتكفر بهذه األمور حت لّ فد »ما اجتنبت الكبائر«، »تغش �بیرة

لكن ُتكفر  ،لصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة ُتكفر�ا
 إنه إذا انتهت الصغائر ُخفف من الكبائر. :الصغائر في قول الجمهور، ومنهم من �قول

 طالب:...
ضعیف و�ذلك الحج، و�ذلك الحج و�ن استروح �عضهم إلى أن ُ�كفِّر حتى الكبائر، وجاء في حدیث 

أن ُ�كفِّر  -جل وعال-عشیة عرفة طلب من هللا  -علیه الصالة والسالم-عند ابن ماجه أن النبي 
 .ذنوب الحاج في الموقف، حتى المظالم، فلم ُ�َجب، ففي آخر لیلة جمع ُأجیب، لكن الخبر ضعیف

ابن شهاٍب : حدثنا عبد هللا بن یوسف قال: أخبرنا اللیث قال: حدثني عقیل عن -رحمه هللا-قال  
صلى -أنه سمع النبي  -رضي هللا عنهما-قال: سمعت أ�ا سلمة قال: أخبرني جابر بن عبد هللا 
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فبینا أنا أمشي سمعت صوًتا من السماء فرفعت  ،فتر عني الوحي فترة«�قول:  -هللا علیه وسلم
رض فجئثُت فإذا الملك الذي قد جاءني �حراء قاعد على �رسي بین السماء واأل ،�صري ِقبل السماء

ثِّرُ منه حتى هو�ُت إلى األرض فجئُت أهلي فقلت: زملوني زملوني فأنزل هللا تعالى:  . {َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ
ْجَز َفاْهُجْر {إلى قوله:  ]٥: ١[المدثرُقْم َفَأنِذْر}  الرجز األوثان. :قال أبو سلمة »}َوالرُّ

فإذا المَلك علیه السالم على  ،جبر�ل مناسبة الحدیث لبدء الخلق وذ�ر المالئكة حیث ُذكر فیه
وأن من صفته  ،ومن طبعه أنه �جلس على الكرسي ،الكرسي بین السماء واألرض هذا من خلقه

 أنه على ستمائة جناح �سد األفق �ما جاء في �عض ُطرق الحدیث.
رحمه -في تفسیر سورة المدثر �سم هللا الرحمن الرحیم قال  ،في �تاب التفسیر :الموضع الثالث

: �ذا �اٌب �ذا بدون ترجمة، الباب األول من �تاب التفسیر سورة المدثر الباب �تاب التفسیر، -هللا
: -رحمه هللا-كتاب التفسیر، والباب رقم أر�عة وسبعین، العنوان عنوان السورة سورة المدثر قال 

الذي قبله، والذي  �اٌب �ذا بدون ترجمة، العادة أن الباب إذا �ان �غیر ترجمة �ان �الفصل من
قبله ترجمة سورة المدثر، سورة المدثر، فهو فرع منها؛ ألن نزول السورة مذ�ور تحت هذا الباب، 

: حدثني �حیى قال: حدثنا و�یٌع عن علي بن المبارك عن �حیى -رحمه هللا-فالمناسبة ظاهرة، قال 
{َ�ا َأیَُّها آن قال: بن أبي �ثیر سألُت أ�ا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القر 

ثُِّر} بو سلمة: سألت ، فقال أ]١[العلق:{اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلَق}قلُت: �قولون:  ]١[المدثر:اْلُمدَّ
عن ذلك وقلُت له مثل الذي قلت فقال جابر: ال ُأحدثك إال  -رضي هللا عنهما-جابر بن عبد هللا 

 فلما قضیت جواري هبطتُ  ،جاورت �حراء«، قال: -لمصلى هللا علیه وس-ما حدثنا رسول هللا 
فُنودیُت فنظرت عن �مین فلم ار شیًئا ونظرت عن شمال فلم أر شیًئا ونظرت أمامي فلم أر شیًئا، 

ر شیًئا، فرفعت رأسي فرأیت شیًئا فأتیت خد�جة فقلُت: دثروني، وصبوا علي أونظرت خلفي فلم 
ثِّرُ {ماًء �ارًدا، فدثروني وصبوا علّي ماًء �ارًدا فنزلت:   .»}َوَر�ََّك َفَكبِّْر  .ُقْم َفَأنِذْر  .َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

 .مناسبته لكتا�ة التفسیر ولسورة المدثر على وجه الخصوص ظاهرة 
{ُقْم �اب �عني تحت سورة المدثر �اب رقم اثنین: �اٌب أ�ًضا في �تاب التفسیر  :الرا�عالموضع  

: حدثني محمد بن �شار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي -رحمه هللا-، قال ]٢[المدثر:َفَأنِذْر}
  وغیره. 

وغیره، أحیاًنا ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ان على الظاهر مبهمً اأحیاًنا البخاري ومسلم �عطف
قال اإلمام مثًال ه لشيء فیه، أحیاًنا لضعفه، ك وآخر، حدثنا مالك وآخر، وُ�بهم�قول: حدثنا مال

ألنه لیس على شرطه، البخاري اقتصر  ؛مسلم: حدثنا مالك وآخر �قصد �ه ابن لهیعة لم �ظهره
ف و�قتصر على على مالك، فللعالم الذي یروي الحدیث عن راو�ین ثقة وضعیف أن �طوي الضعی

الثقة، �عني �حذف الضعیف و�بقي الثقة؛ ألنه ثبت عنده من طر�ق الثقة، مالك حذف ابن لهیعة 
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لهیعة؟ أال  نهل یلزم البخاري أن ُ�خرج الب ،ما ذ�ره، واقتصر على مالك، مسلم قال: مالك وغیره
 .�كفیه اإلمام مالك نجم السنن؟ �كفیه

التسو�ة؟ یروي حدیًثا عن ضعیٍف بین ثقتین لقي أحدهما طیب ما الفرق بین هذا و�ین تدلیس  
مالك عن نافع عن ابن  ،أو مالك عن ابن عمرمثًال اآلخر، مالك عن ابن عمر، أو قبل مالك 

عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، جاء من �عد مالك من ُوصف بتدلیس التسو�ة �الولید بن 
�سقط هذا الراوي، فإذا نظر إلیه الرائي وجده �ان في اإلسناد ضعیف بین مالك ونافع، مثًال مسلم 

�أصح األسانید، وفیه ِعلة، ال یتنبه لها إال أهل الِحذق من األئمة المطلعین على الطرق، نعم مالك 
ا وروى عنه القي نافعً  ، هل فجاء هذا المدلس تدلیس تسو�ة فأسقط هذا الراوي  ،أحادیث �ثیرة جد�

ثقة؟ مثل  اثقة ونافعً  األن مالكً  ؛ن هذا الراوي لیس �حاجة إلى أن یذ�ر هذا الضعیفإ :�قول قائل
 انقطاع في السند، وهنا ال یترتب علیه انقطاع في السند.ألنه یترتب علیه  ؛ما قلنا هنا؟ ال

 طالب:...
 كیف؟

 طالب:...
�قول  ،لضعیف وأ�قى األسو�اء األجوادال ال هذا تدلیس تسو�ة، تدلیس تسو�ة، �معنى أنه حذف ا

هذا شر أنواع التدلیس، شر أنواع التدلیس؛ ألن المطلع على اإلسناد ما  ،تدلیس التجو�د :�عضهم
ونقل عنه أحادیث �ثیرة، فمن یتنبه لمثل هذا؟  ا،ولقي نافعً  ،، مالك روى عن نافعیرى فیه خلًال 

جمیع الباحثین الموجودین على الساحة الذین �عانون تخر�ج الكتب إال ما ندر قد ال �طلع على 
ما روى هذا الحدیث عن نافع، ولیس من  امثل هذا، �طلع علیه األئمة الُحذاق، �عرف أن مالكً 

لكن رواه عن نافع بواسطة  ،ص آخر �طبقة نافعحدیث مالك عن نافع قد �كون رواه مالك عن شخ
وال یروي إال عن ثقة،  ،مالك معروف أنه ینتقي الرواة فضعیف، مع أن هذا لمجرد التمثیل، و�ال 

 لكن هذا مجرد تمثیل.
 طالب:...

 كیف؟
 طالب:...

 ال، ال، لسنا �حاجة إلى هذا المدلس، قدر زائد على المطلوب.
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

فائدة من ذ�ره؟ طر�ق آخر للحدیث، و�بحث عنه و�بیَّن، حدثني محمد بن �شار قال: حدثنا عبد 
أن هذا اآلخر أو الغیر هو أبو داود الطیالسي، الرحمن بن مهدي وغیره، في المستخرج ألبي ُنعیم 
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�ثیر ود الطیالسي تبّین في روا�ة المستخرج، قاال: حدثنا حرب بن شداد عن �حیى بن أبي أبو دا
قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنهما-عن أبي سلمة عن جابر بن عبد هللا 

مثل حدیث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك، والمناسبة ظاهرة؛ ألن الترجمة  »جاورُت �حراء«
 .كرت في نّص الخبر، �اب قم فأنذرترجم �آ�ة ذُ 
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...

بن �شار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغیره، محمد بن �شار، هذا الغالب،  قال: حدثني محمد
 وال �منع أن �كون. ،وال �منع أن �كون 

 طالب:...
 �عني نعم �مكن محمد بن �شار أظهره.

 طالب:...
 ما �منع.

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
�قتصر على الثقة الذي یر�د. �عني  ،. لكن لهم �عني مقاصد. ثقة. �عني إبهامه ما له داعٍ نعمثقة 

ألن اآل�ة مترجم بها مذ�ورة في الحدیث، و�ن لم یذ�ره البخاري �عادته،  ؛مناسبة الحدیث ظاهرة
 �عني اقتصر على �عضه البخاري. 

: حدثنا -رحمه هللا-قال  ]٣[المدثر:{َوَر�ََّك َفَكبِّْر}في �اب  ،أ�ًضاالموضع الخامس: في التفسیر 
إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا حرٌب قال: حدثنا �حیى قال: سألت أ�ا 

ثُِّر}سلمة: أي القرآن ُأنزل أول؟ فقال:  {اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك ، فقلُت: ُأنبئُت أنه ]١[المدثر:{َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ
: أي القرآن -رضي هللا عنهما-ر بن عبد هللا فقال أبو سلمة: سألت جاب ،]١[العلق:الَِّذي َخَلَق}

ثُِّر}ُأنزل أول؟ فقال:  ، ]١[العلق:{اْقَرْأ ِ�اْسمِ َر�َِّك الَِّذي َخَلَق}فقلت: ُأنبئت أنه  ]١[المدثر:{َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ
صلى هللا علیه -، فقال رسول هللا -صلى هللا علیه وسلم-فقال: ال أخبرك إال �ما قال رسول هللا 

هبطُت فاستبطنُت الوادي فنودیت فنظرُت أمامي وخلفي  ي فلما قضیُت جوار  جاورُت �حراء«: -سلمو 
وعن �میني وعن شمالي فإذا هو جالٌس على عرش بین السماء واألرض فأتیُت خد�جة فقلُت: 

ثِّرُ وأنزل علّي:  ،وصبوا علّي ماًء �ارًدا ،دثروني والمناسبة  ،»َوَر�ََّك َفَكبِّْر}. ُقْم َفَأنِذْر . {َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ
ا؛ ألن اآل�ة مذ�ورة اآل�ة المترجم بها مذ�ورة في الخبر.   ظاهرة جد�
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ْر}في �اب: أ�ًضا في �تاب التفسیر  :الموضع السادس -رحمه هللا-قال  ]٤[المدثر:{َوِثَیاَ�َك َفَطهِّ
حدثنا �حیة بن ُ�كیر قال: حدثنا اللیث عن ُعقیل عن ابن شهاب ح، وحدثني عبد هللا بن محمد 
قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر 

 �قول وهو �حدث -صلى هللا علیه وسلم-قال: سعت رسول هللا   -رضي هللا عنهما-بن عبد هللا 
فإذا  ،بینا أنا أمشي إذ سمعُت صوًتا من السماء فرفعُت رأسي«عن فترة الوحي فقال في حدیثه: 

فجئثُت منه رعًبا، فرجعُت فقلُت:  ،الملك الذي جاءني �حراء جالٌس على �رسي بین السماء واألرض
ثِّرُ زملوني زملوني فدثروني، فأنزل هللا تعالى:  ْر . َوَر�ََّك َفَكبِّْر . نِذْر ُقْم َفأَ . {َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ . َوِثَیاَ�َك َفَطهِّ

ْجَز َفاْهُجْر} �عني الرجز، زملوني زملوني  ،»قبل أن تفرض الصالة وهي األوثان ]٥: ١[المدثرَوالرُّ
 ،زملوني فزملوه، دثروني فدثروني، اآلن زملوني فدثروني :�عني جاء في �عض الروا�ات ،فدثروني

مما یدل على أن المعنى واحد، وأن النازل �سبب التزمیل أو التدثیر واحد؛ ألنه قد �قول قائل مثل 
ُل}قد �ستروح �عض الناس إلى أن هذا هو سبب نزول  هنإما أشرنا سا�ًقا  ، ]١[المزمل:{َ�ا َأیَُّها اْلُمزَّمِّ

ُل}وهو سبب نزول:  ،ودثروني هذا �الم لیس �صحیح �ما بّیناه مفصًال  ]١[المزمل:{َ�ا َأیَُّها اْلُمزَّمِّ
 في محله.

�قول: حدثنا �حیى بن ُ�كیر قال: حدثنا اللیث عن ُعقیل عن ابن شهاب ح، مّرت بنا هذه الحاء 
�عني ما هو مثل استعمال  ،لكن �قلة ،مراًرا، في أطراف األحادیث، والبخاري �ستعملها �ما ذ�رنا

�ما هو قول األكثر،  ،ي بها التحو�ل �غیره من إسناد إلى آخرمسلم، مسلم �كثر منها، ومراد البخار 
الحدیث �ما  :رمز لإلمام البخاري، ومنهم من �قول إن المراد الخاء ولیست حاءً  :ومنهم من �قول
 وفّصلنا في هذه أكثر من مرة. �قول المغار�ة، 
جز والِرجس العذاب، الرُّ قال: الِرجز في �اب الرجز فاهجر، � ،في �تاب التفسیر :الموضع السا�ع

م في جس العذاب، نعم األوثان سبب جز والرِّ رِّ شرح الراوي نفسه، وهنا قال: ال األوثان �ما تقدَّ
: حدثنا عبد هللا بن یوسف قال: حدثنا اللیث عن ُعقیل قال ابن شهاب: -رحمه هللا-للعذاب، قال 

ُ�حدث  -صلى هللا علیه وسلم-ل هللا سمعُت أ�ا سلمة قال: أخبرني جابر بن عبد هللا أن سمع رسو 
فبینا أنا أمشي إذ سمعت صوًتا من السماء فرفعت �صري ِقبل السماء فإذا «عن فترة الوحي قال: 

قاعد على �رسي بین السماء واألرض، فجئثُت منه، حتى هو�ت إلى  الملك الذي جاءني �حراء
إلى قوله:  »نذر}أقم ف تعالى: األرض، فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني فزملوني فأنزل هللا

ْجَز َفاْهُجْر} ثم حمي الوحي وتتا�ع، ومناسبة الحدیث  ،قال أبو سلمة: والرجز األوثان ]٥[المدثر:{َوالرُّ
ْجَز َفاْهُجْر} :إلى قوله ]٢[المدثر:{ُقْم َفَأنِذْر}للترجمة ظاهرة؛ ألن اآل�ة  ، والترجمة ]٥[المدثر:{َوالرُّ

ْجَز َفاْهُجْر}نعم، نعم الترجمة  و�نما ُأحیل إلیها،  ،فهي مذ�ورة و�ن لم تذ�ر �كاملها ]٥[المدثر:{َوالرُّ
 وُذكر طرفها.
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�اٌب بدون  ،]١[العلق:{اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلَق}في �تاب التفسیر في سورة  :الموضع الثامن
رضي  -أن جابر بن عبد هللا ني أبو سلمة: قال محمد بن شهاب: فأخبر -رحمه هللا-ترجمة، قال 

 -صلى هللا علیه وسلم-، قال رسول هللا -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا  قال: قال -هللا عنهما
بینا أنا أمشي سمعت صوًتا من السماء فرفعت «وهو �حدث عن فترة الوحي، قال في حدیثه: 

�عني  »واألرض، ففرقُت منه�صري فإذا الملك الذي جاءني �حراء جالس على �رسي بین السماء 
ثِّرُ فرجعت فقلت: زملوني زملوني فدثروه فأنزل هللا تعالى: «خفت وفزعت،  . ُقْم َفَأنِذْر . {َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

ْر . َوَر�ََّك َفَكبِّْر  ْجَز َفاْهُجْر}. َوِثَیاَ�َك َفَطهِّ قال أبو سلمة: وهي األوثان التي �ان أهل الجاهلیة . »َوالرُّ
 ها، ثم تتا�ع الوحي. �عبدون

 ،قرأ فیما بین یدیناوالقصة لیس فیها ذ�ر ال ]١[العلق:{اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلَق}التفسیر سورة 
لكنها إحالة على مجیئه له �حراء �سورة اقرأ، ومن جهة أخرى ُذكرت سورة اقرأ في �عض ألفاظ 
الحدیث في �عض طرقه من �اب أنها من �اب المراجعة، أنها أول ما نزل، ُیراجع جابر فیقال: 

 صلى هللا علیه-ال أحدثكم إال �ما حدثني رسول هللا ورة اقرأ هي أول ما نزل؟ فیقول: أولیس س
ثُِّر}فیذ�ر  ،-وسلم فسورة اقرأ مذ�ورة ولو �انت على سبیل المراجعة من  ]١[المدثر:{َ�ا َأیَُّها اْلُمدَّ

 الراوي عن جابر ومن جابر إلى من �عده.
 طالب:...

 فیه؟ ماذا
 طالب:...

 قال محمد بن شهاب: فأخبرني أبو سلمة.
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

قال أبو سلمة: وهي األوثان التي �ان أهل الجاهلیة �عبدون قال: ثم تتا�ع الوحي، وذ�ره ذ�ر 
وأ�ًضا سورة  ]١[العلق:{اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلَق}الحدیث إثر حدیث عائشة الذي فیه ذ�ر سورة 

أنها أول ما  اقرأ مذ�ورة في �عض طرق حدیث جابر وفي �عض ألفاظه، ال على سبیل التقر�ر
 و�نما جاء ذ�رها، على �ل حال من �اب المحاورة. ،نزل

 طالب:...
فإذا الملك «ذ�رت هذا. �عني وجه الداللة من حدیث على الترجمة من وجهین: األول أن في قوله: 

إشارة إلى نزوله �صورة أخرى، و�ردافه لحدیث عائشة �حدیث جابر یدل على  »الذي جاءني �حراء
لثاني أن الحدیث في �عض طرقه �ما ذ�رنا سبق ذ�رها ذ�ر الطر�ق التي فیها هذا، األمر ا

 التنصیص على سورة اقرأ و�ن لم تكن على طر�ق اإلثبات إال أنها موجودة.
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 طالب:...
 دل على أنه جاءه قبل ذلك. »فإذا الملك الذي جاءني �حراء«ألنه قال:  ؛معروف هذا الكالم

 طالب:...
 هي سورة من القرآن.

 طالب:...
 هذا إجماع على أنها سورة من القرآن، ولیس المراد مراد الترجمة في أول ما نزل. ،نعم، هذا إجماع

 طالب:...
 فیه؟ ماذا

 طالب:...
 موافقة المالئكة؟

 طالب:...
 فیها؟ ماذا

 طالب:...
المدثر، �معنى ولیست أولیة مطلقة، األولیة المطلقة لسورة اقرأ واألولیة النسبیة لسورة  ،أولیة نسبیة

 -رحمه هللا -أنها أول سورة نزلت �عد فترة الوحي، �عد سورة اقرأ، ومّر بنا ذ�رنا اإلمام المجدد
علیه الصالة  -بحث فیمن أسلم قبل أن یرسل النبيوُأرسل �المدثر، سبق ال ،قرأاإنه ُنبيء � :�قول

 ؟�ه �ما ُأمر في الكتب السا�قةأو أنه مؤمن  -علیه الصالة والسالم-هل ُ�عد من أتباعه  -والسالم
م.   �عني �إ�مان من آمن �موسى أو عیسى أو غیرهم، تقدَّ

في �اب: رفع البصر إلى السماء،  ،في �تاب األدب :الموضع التاسع ،في �تاب األدب :التاسع
، ]١٧الغاشیة:[{َأَفال َیْنُظُروَن ِإَلى اِإلِبِل َ�ْیَف ُخِلَقْت}وقوله تعالى:  ،�اب رفع البصر إلى السماء

{َأَفال َیْنُظُروَن ِإَلى اِإلِبِل َ�ْیَف �اب: رفع البصر إلى السماء، وقوله تعالى:  ،كتاب األدب
 -رحمه هللا تعالى-، هذا مثال رددناه مراًرا ببیان لبیان منهج اإلمام البخاري ]١٧[الغاشیة:ُخِلَقْت}

أنه قد �عدل إلى الشيء الصر�ح البّین الواضح إلى ما فیه شيء من الغموض، فالترجمة �اب رفع 
{َأَفال َیْنُظُروَن ِإَلى اِإلِبِل َ�ْیَف البصر إلى السماء، الالئق بهذه الترجمة اآل�ة التي �عد ما ذ�ر 

َماِء �َ �عدها:  ]١٧[الغاشیة:ُخِلَقْت} ، هذه اآل�ة المطا�قة للترجمة ]١٨[الغاشیة:ْیَف ُرِفَعْت}{َوِ�َلى السَّ
أراد أن �كمل، أراد القارئ أن �كمل ما �عد هذه اآل�ة  -رحمه هللا تعالى-ن البخاري إفإما أن �قال 

لیقف على ما فیه المطا�قة، أو أنه على عادته في ذ�ر ما ال �طابق اعتماًدا على نباهة القارئ، 
وهي أقرب  ،و�نما المطا�قة �غیره فلیبحث عن غیرها ،هذه لیست هي المطا�قة وأن القارئ �عرف أن

 .اآل�ات إلیه
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األمر الثالث: أن اإلمام البخاري قد �أخذ من هذه اآل�ة ما �ستلزم رفع البصر إلى السماء؛ ألن  
منه رفع  أعلى من اإلنسان، فإذا أراد اإلنسان أن ینظر إلى أعالیها لزم يفه ،اإلبل في خلقتها طول

�صره إلى السماء، وُأورد من �عض �تب اللغة أن اإلبل اسٌم من أسماء السحاب، اسٌم من أسماء 
 .ه إلى السحاب فقد نظر إلى السماءالسحاب، فإذا رفع رأس

 طالب:...
 -عالجل و -نّص على السماء؟ لماذا نّص على السماء؟ �هللا  لماذالكنه نّص على السماء  نعم

 اإلبل، هنا.بدأ �النظر إلى 
 طالب:...
َمَواِت َواَألْرضِ  {ِإنَّ ِفي  .]١٦٤[البقرة:}َخْلِق السَّ

 طالب:...
 ...�عني في هذا ال شك أن

 طالب:...
مت اآل�ة على التي قبلها نعم لكن اآلن لنر�ط اآل�ة �الترجمة،  ،معروف، إذا أراد أن نبحث لماذا ُقدِّ

 نر�ط اآل�ة �الترجمة.
 طالب:...

 هات.
 طالب:...

 موجود من قد�م �عني.إشكال مطا�قة، وال َنَقَلها، هذا  هال ال، ما فی
 طالب:...

أمرت أن «وأنه ُ�كتفى �الجملة األولى على الثانیة، �ما ُ�قال:  ،أنت تر�د أن اآلیتین في حكم اآل�ة
ومن الزم ذلك أن �قولوا: وأن محمًدا رسول هللا، هذا  ،»ال إله إال هللا :أقاتل الناس حتى �قولوا

-رحمه هللا-أصرح منها؟ هذه تصرفاته  تصر على هذه اآل�ة وفي القرآن نصظاهر لكن لماذا �ق
 ، قال أیوب:...

 طالب:...
عن  لیكةوالعطف على نیة تكرار العامل، العطف على نیة تكرار العامل، قال أیوب عن ابن أبي مُ 

 -صلى هللا علیه وسلم-رأسه إلى السماء، رفع النبي  -صلى هللا علیه وسلم-النبي عائشة: رفع 
رأسه إلى السماء، اآلن في رفع البصر إلى السماء �عد الفراغ من الوضوء والذ�ر المعروف الفقهاء 

ضعف، فیه ضعف، قال أیوب  هیذ�رونه، �ستحبونه، لكن هل الدلیل الثابت ما یدل علیه؟ نعم فی
رأسه إلى  -صلى هللا علیه وسلم-: رفع النبي -رضي هللا عنها-عن ابن أبي ملیكة عن عائشة 

: حدثنا �حیى بن ُ�كیر قال: حدثنا اللیث عن ُعقیل عن ابن شهاب قال: -رحمه هللا-السماء، قال 
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صلى هللا -سمع رسول هللا  سمعت أ�ا سلمة بن عبد الرحمن �قول: أخبرني جابر بن عبد هللا أنه
فبینا أنا أمشي سمعت صوًتا من  ،ثم فتر عني الوحي ،ثم فتر عني الوحي«�قول:  -علیه وسلم

هذه ِجبلة، اإلنسان إذا سمع شیًئا مؤثر فإنه یلتفت إلیه، یلتفت  »السماء فرفعت �صري إلى السماء
من السماء، إال أنه أمٌر فیه  -علیه الصالة والسالم-إلى جهته، وجهة الصوت الذي سمعه النبي 

عن �مینه وعن شماله ومن أمامه ومن  -علیه الصالة والسالم-ولذا نظر النبي  ،شيء من استبعاد
 .خلفه، ثم رفع �صره إلى السماء

 طالب:...
الصوت إال السحاب، لكن صوت ینادي �ا فالن �ا  ءد، هذا الصوت من �عید �جيعألن هذا مستب

فرفعت �صري «وجعله آخر الجهة،  ،د، ولذلك أخره عن الجهاتعهذا مستب فالن من جهة السماء؟
مما یدل على  »فإذا الملك الذي جاءني �حراء قاعٌد على �رسي بین السماء واألرض ،إلى السماء

أن الصوت الذي جاءه من السماء �عني من جهة العلو، جهة العلو. والمناسبة ظاهرة لقوله: 
مما  »فرفعت �صري إلى السماء«: -علیه الصالة والسالم-�قول  .»فرفعت �صري إلى السماء«

یدل على أن رفع البصر �ختلف حكمه من حاٍل إلى حال، فقد �كون مطلوً�ا للتفكر، وقد �كون 
 .ممنوًعا في الصالة، وأ�ًضا رؤ�ة ما �ضر �الشهاب مثالً 

 اأو �كونه مطلو�ً  ،المقصود أن حكم رفع البصر إلى السماء ال ُ�حكم �حكم ُمطرد �المنع مطلًقا 
 .مطلًقا إنما على حسب الحال التي تقتضي ذلك

الحدیث خّرجه اإلمام مسلم والترمذي والنسائي واإلمام أحمد، و�أتي تفصیلها إن شاء هللا، وننظر و  
لة اآلفاقیین ننظر إلى أسئلة من ئ، إذا أجبنا على أسافي �عض أسئلة الحاضر�ن؛ ألن لهم حق� 

 حضر.
ما حكم إذا اغتسل من الجنا�ة ثم خرج منه �قیة من المني سواء �ان �عد الغسل أو حتى  قال:

فهل  ،مثل أن �كون في أثناء الصالة �عد ذلك خارج الحمام قبل أن �كون أثناء الصالة �عد ذلك؟
و�نما �عید الوضوء؛ ألنه ینقض الوضوء  ،ال �عید الغسل ،ید الغسل�عید الوضوء أو الغسل؟ ال �ع

صلى هللا علیه -إلیه النبي  فإن مثل هذا علیه أن �فعل ما وجهمن الوسواس  اإال إذا �ان ضر�ً 
 ینضح فرجه وسراو�له و�توضأ وضوءه للصالة. -وسلم

 مما هي مدونة في الكتاب تقنین الشر�عة �معنى أن الشر�عة بدالً  ما حكم تقنین الشر�عة؟�قول: 
تفاسیر، في األحادیث، في شروح األحادیث، في �تب أهل العلم الفقهاء، في المذاهب، ُتنَقل وُتشبه 

�سبب  ؛و�رى �عضهم أن الحاجة ماّسة إلیه ،�القانون �المواد، مادة �ذا و�ذا، هذا اشتد الدعوة إلیه
اتفاوت مستو�ات القضاة، ووجد من �حكم �أحكام شدید ا  ،ة جد� ووجد من �حكم �قضیٍة مقار�ة جد�

ا، لكنه لیس علیه هدي سلف هذه األمة، و�قطع �اب االجتهاد الذي  لهذه القضیة �حكم خفیف جد�
أمر هللا �ه، وترك للقاضي الفرصة للنظر، و�ضاف إلى ذلك أنه ما من قضیة إال ولها ما �حتف 
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و�جعلها تتمیز �حكٍم تختلف عن غیرها، ولو �انت في الظاهر مشابهة، ولو �انت مشابهة  ،بها
 الذيفإذا ُقننت الشر�عة ووضع من فعل �ذا علیه �ذا، فعل �ذا علیه �ذا، وجاء  ،في الظاهر

�طبق هذا القانون أو هذه المواد فإن القاضي لیس لد�ه أي حق في التصرف، �جلد هذا عشر 
عشر جلدات؛ ألن الفعل متقارب، لكن ماذا عن الفاعل؟ ماذا عن الفاعل؟ هل  وذاك ،جلدات

لماذا؟ ألن هذه المواد التي ُتكتب و�ن  ،یالحظ في القوانین وفي المواد؟ هذه ال �مكن مالحظتها
كانت مستمدة من �تب أهل العلم إال أنها أثناء إعدادها �خفى علیها من الصور ما ال �مكن 

 .األمور فیها شيء من السعة الجتهاد القضاة استحضاره، فتترك
وأول ما ُبدئ بتقنین الشر�عة في عهد الدولة التر�یة، في آخر عهد الدولة التر�یة، حینما ُألفت  

وُألزم بها القضاة فصارت مواد، ال تختلف عن القوانین إال  ،مجلة األحكام، مجلة األحكام العدلیة
ك ولذل ،ني ما هي �مذهب واحد، مأخوذة من مجموع المذاهب�ع ،أنها مأخوذة من مجموع المذاهب

ا شرح �تاب فقه من الكتب المعتمدة عند أهل العلم؟ نعم؟ بینما ذهبت هیبتها، هل تعرفون نصرانی� 
المجلة شرحها عدد �بیر من النصارى، أكثر الشروح المتداولة على ید نصارى، شروح المجلة 

نجعل هذا القانون و�ن �ان  هذا ُیذهب هیبة األحكام حینمامجلة األحكام العدلیة، وال شك أن 
ا من �تب أهل العلم في مصاف القوانین األخرى وعلى هیئتها وعلى نظامها وعلى موادها مستمد� 

 ،وعلى تفاصیلها وتفار�عها، ومع ذلك نسد �اب االجتهاد للقضاة، ال شك أن هذه هفوة عظیمة
 نصیاع لمثل هذه المطالبات.وال �جوز اال ،والمطالبة بها خطیئة

 طالب:...
لكن ُتعالج هذه المشاكل، ما أن  ،�عض القضاة لیس على المستوى المطلوب :ذ�رت هذا، أنا أقول

 :�حرض النظام وُ�غیر طر�قة األمة من عهد الرسول من سلف هذه األمة إلى یومنا هذا ثم نقول
ذا، ثم �عد ذلك �أتي من له اجتهاد ورأي نقنن المادة �ذا تنص على �ذا، والمادة �ذا تنص على �

نَّة و�لَزم بهذه المادة.  صائب مبني على دلیل من الكتاب والسُّ
 طالب:...

شك أن وجود التفاوت ووجود الخطأ من القضاة مشار إلیه �النصوص �عني القضاة  هما فینعم 
وذلك �قتضي أن نتسامح  ،لیسوا �معصومین، �عني �ون األمة �حاجة إلى أعداد هائلة من القضاة

في �عض الشروط، إذا لم نجد األكمل استعملنا من دونه، إذا لم نجد من دونه استعمل من دونه؛ 
لئال �كون ألحد �الم، و�ذا ُوجد  ؛ألن الحاجة ال بد من القیام بها، علینا أن نسعى لتأهیل القضاة

به القاضي و�نقض حكمه، ما تصرف مخالف إما ز�ادة فاحشة على أمر �سیر أو العكس هذا ُین
 المانع من أن ینقض حكمه؟

 طالب:...
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ما في شك أن الشيء إذا األمر الثابت الراسخ إذا زحزح وُحرك عن مكانه فیه أنه ُعرضة للزوال 
ولنا عبرة �البلدان المجاورة، أخذوا �غیرون شیًئا فشیًئا إلى أن  ،النهائي، عرضة للزوال النهائي

ثم �عد ذلك تدخلوا في أمور الناس الخاصة، في أحوالهم الشخصیة التي هي ذهبت هیبة الشر�عة، 
ثابتة لكل زمان ومكان، �أتون  -جل وعال-آخر ما �غیر وُ�عدل من األحكام البشر، أحكام هللا 

 ثم �عد ذلك. ،وأنها اعتداء على حقوق البشر ،�غیرون، یبدؤون �الحدود أنها وحشیة
 طالب:...

وأنها تحتاج إلى تغییر وفي أصلها مأخوذة  ،حتى لو نظروا في هذه المادة�عني  ،سهل سهلنعم 
ال یؤخذ من مذهب واحد، تؤخذ من  ،ألن المواد تؤخذ من المذاهب ؛من فقه أبي حنیفة مثالً 

ثم ُیرى في وقت من األوقات أن القانون الفرنسي  ،المذاهب، تؤخذ في األصل من مذهب أبي حنیفة
فتونین ال �قولون ُنغّیرها من القانون ملأنسب للناس في هذا الظرف تجد ا هأو اإلنجلیزي أو غیر 

وننظر في مذهب الشافعي علنا أن نجد ما یوافق هذا القانون،  ،الفرنسي ننظر في مذهب مالك
والمنظور إلیه أوًال وآخًرا هو القانون، و�نما ُوضع المذهب الذي ُ�حث فیه عن هذه المسألة غطاء 

 .ذا هو حكٌم �القانون ولو وافق الحكم الشرعيوستار، فمثل ه
هذه الدعوى  ما رأ�كم �من ینتقد المذاهب األر�عة؟ من ینتقد المذاهب�سأل هذا و�قول: أ�ًضا  

ونودي في أوساط المتعلمین على مختلف طبقاتهم  ،راجت قبل ثالثین سنة أو أكثر من ثالثین سنة
نَّة وهذه ال شك أنها دعوة في ظاهرها إصالح، لكن من والتفقه مباشرة من الكتاب والس �االجتهاد،

نَّةال�خاطب بها؟  ولدیهم  ،علماء المتمكنون الذین لدیهم األهلیة للنظر في نصوص الكتاب والسُّ
نَّة على الجادة المعروفة عند أهل العلم هذا فرضهم،  القدرة على التعامل مع نصوص الكتاب والسُّ

نَّة تفقه من الكتاب والس :ولیست لد�ه أهلیة، وقالوا ،كن الذي ال �ستطیعال �جوز لهم التقلید �حال، ل
وعلى فقه األمة، و�نسون  ،هذا تضییع وتجرئة لهؤالء األحداث أن یتطاولوا على األئمة ،هذا تضییع

و�ضیعون غیرهم، فعلى اإلنسان أن �سعى  ،�ضیعون �أنفسهم ،ومع ذلك ال �حسنون  ،مةئفقه األ
و�تدرج فیها حتى تتكون لد�ه  ،�طلب العلم على الجادة المعروفة عند أهل العلم ،في تكمیل نفسه

 ثم �عد ذلك �كون فرضه االجتهاد.  ،األهلیة
 وعلى آله وأصحا�ه أجمعین. ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد ،�هللا أعلم

 
 


